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ATAMA

 ANAYASA Md. 128

 Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görülür.

 Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri 
ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.



/  HalilMemisTR

Atama

 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU / Md. 48
 Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak 

yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta
birimlerinden oluşur.

 Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, 
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 
gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm 
kadro ilke ve standartlarına uygun olarak 
gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan 
kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer 
birimler oluşturulabilir. 

 Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla
olur.
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Atama

 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU / Md. 48
 Norm kadro ilke ve standartları İçişleri 

Bakanlığı ve DPB tarafından müştereken 
belirlenir. 

 Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde 
belediye meclisi kararıyla belirlenir.

 Belediye personeli, belediye başkanı 
tarafından atanır. 

 Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına 
yapılan atamalar ilk toplantıda belediye 
meclisinin bilgisine sunulur.

 Bütçe kısıtı meselesi…
 Görevde yükselme esasları…
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Atama Dayanakları

 Madde 33: “Kadrosuz Memur Çalıştırılamaz.”

 Asaleten Atanma

Madde 76:

Madde 45:

Madde 68:

Madde 69:
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657 sayılı Kanun Md 76

 Memurların atanacakları kadroları için görev ve 
unvan eşitliği gözetilmez.

 Bu tür atamalar, kazanılmış hak aylık 
dereceleriyle mümkündür.

 Memurlar bulundukları kadro derecelerine eşit 
veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha 
üst bir kadroya naklen atanabilirler.

İSTİSNA: Bunun yanında; memurlar istekleri ile, 
belediyede kazanılmış hak derecelerinin en çok 
üç derece altında aynı veya  başka yerlerdeki 
kadrolara atanabilirler.
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657 sayılı Kanun Md 76

 Memurun bu atamayı istemesi şarttır. Bu 
istek yazılı olarak belgelendirilmelidir.

 Memurun atandığı kadronun derecesi, 
kazanılmış hak aylık derecesinin en çok üç 
derece altında olabilir.

 Kazanılmış hak meselesi…

 Ek gösterge kazanılmış hak mıdır?

 GYY 19 uncu madde ne diyor?

 «Mahkeme Kadıya Mülk müdür?»
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657 sayılı Kanun Md 45

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının 
içindeki derecesinin altında bir derecenin 
görevinde çalıştırılamaz.

 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara 
(5-15)

 Yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve 
karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış 
hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden 
fazla olmamak kaydıyla, 

 kendi derecesi ile aynı sınıftan memur 
atanması mümkündür. 
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657 sayılı Kanun Md 68

 Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 
1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece 
yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 
atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki 
derecelerden atama yapılabilir.

 Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için 
ilgilinin;

 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve 
daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 
5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

hizmeti gerekir.
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657 sayılı Kanun Md 68

 Yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. 

 Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için  
sürelere ikişer yıl ilave edilir. 

 Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, 
muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta 
ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile 

 Yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya 
serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 
3/4’ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

 Bunlar kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer 
haklarından yararlanırlar. 

 Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma 
halinde kazanılmış hak sayılmaz.
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657 sayılı Kanun Md 68

 Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen 
hizmet süresi şartları aranır. 

 Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire 
başkanı ve bu kadrolara denk yönetici 
kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte 
öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim 
gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. 

 Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet 
memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve 
kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri 
esas alınır.
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Emeklilerin Atanması / 657-93

 T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü 
maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere 
yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı 
nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci
maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro 
bulunmak şartiyle yeniden memurluğa 
alınabilirler.
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Emeklilerin Atanması / 5335 - 30

 ATANAMAYACAKLAR

 Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya 
görevlendirilenler, 

 Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler 
sonucunda görev verilenler ile 

 yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve 
Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip 
kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere,

 herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik 
veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil 
dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner 
sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik 
kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların 
kadrolarına açıktan atanamazlar. 
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Emeklilerin Atanması / 5330 - 30

 ATANMA ŞARTLARI

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu 
aylıkları kesilmeksizin; …….., belediyeler, 
il özel idareleri, belediyeler ve il özel 
idareleri tarafından kurulan birlik ve 
işletmeler, ….. ve sermayesinin %50'sinden 
fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda 
herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde 
çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. 
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Emeklilerin Atanması / 5330 - 30

 Aylık Kesilmenin İstisnaları (Belediyeler 
Açısından)

 Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev 
alanlar,

 Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı 
ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim 
kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

 Seçilmiş başkan yardımcısı meselesi…

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının 
sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili 
sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden 
bağlanır.
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Özlük Dosyası

 657 sayılı Kanun 109 uncu madde ve 15 
Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlana Kamu Personeli Genel 
Tebliği (Seri No: 2)

 Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi 
sistemine kaydolunurlar. Burada memurun adı, 
soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, 
kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama 
tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, 
sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek 
diğer mesleki bilgiler kaydedilir.
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Özlük Dosyası

 Kurumlarca her memura üzerinde memurun kurumu,

adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası, fotoğrafı ve gerekli görülen diğer bilgilerin

yer aldığı bir kurum kurum kimlik belgesi verilir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C

maddelerine göre istihdam edilenler, personel bilgi

sistemine kaydolunur ve bunlara kurum kimlik belgesi

verilir. Söz konusu personel için personel bilgi dosyası

tutulur.
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Özlük Dosyası

 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam 
edilenler, personel bilgi sistemine kaydolunur ve bunlara 
kurum kimlik belgesi verilir. Söz konusu personel için 
personel bilgi dosyası tutulur.

 Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük 
dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde 
tutulmasından personel birimleri sorumludur.

 Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve 
ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece 
yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle 
ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur.
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Özlük Dosyası Bölümleri (8 Bölüm)

Birinci bölüm: ilk-yeniden-naklen atamaya 
ilişkin belgeler.

 İkinci bölüm: öğrenim durumu, bildiği yabancı 
diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj 
ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her 
türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi 
tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin 
bilgiler.

Üçüncü bölüm: memurun kullandığı izinlere 
ilişkin belgeler.
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Özlük Dosyası Bölümleri (8 Bölüm)

 Dördüncü bölüm: memur hakkında yapılan 
disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen 
disiplin cezaları, yargı organlarınca memur 
hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden 
uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, 
soruşturma ve denetim raporları,

 Beşinci bölüm: kurumlarca gerekli görülmesi 
halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair 
parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik 
durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri 
ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler.
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Özlük Dosyası Bölümleri (8 Bölüm)

 Altıncı bölüm: memurun adaylık ve asli 
memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve 
kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev 
değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici 
görevlendirilmesine ilişkin belgeler,

 Yedinci bölüm: ödül, başarı ve üstün başarı 
belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler,

 Sekizinci bölüm: askerlik durumu, mecburi hizmet 
yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler 
ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen 
memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki 
bilgi ve belgeler.



/  HalilMemisTR

Özlük Dosyası Bölümleri (8 Bölüm)

 Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak 
şekilde, kronolojik sıraya göre yerleştirilir.

 Özlük dosyasında yer alan bilgilerden istihdam politikalarının tespiti ve 
uygulanmasında gerekli gördüklerini merkezde elektronik ortamda tutarlar.

 Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları 
kurumlarınca saklanır.

Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine 
riayet edilir.

 Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler 
dışındakilere açıklama yapılamaz, bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası 
olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak kişi hakkında 
yayında bulunulamaz.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre 
istihdam edilen personelin personel bilgi dosyasında; kronolojik sıraya göre 
sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ve unvan 
değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, 
sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulur.
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Memurların Ödev ve Sorumlulukları

 Sadakat

 Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

 Davranış ve İşbirliği

 Yurt Dışında Davranış

 Amir Durumdaki Devlet Memurlarının Görev ve 
Sorumlulukları

 Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları

 Kişisel Sorumluluk ve Zarar

 Kişilerin Uğradıkları Zarar

 Mal Bildirimi

 Basına Bilgi veya Demeç Verme

 Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller 
Dışına Çıkarılmaması ve İadesi



/  HalilMemisTR

Memurların Hakları

 Uygulamayı İsteme Hakkı

 Güvenlik

 Emeklilik

 Çekilme

 Müracaat, Şikayet ve Dava Açma

 Sendika Kurma

 İzin

 Kovuşturma ve Yargılama

 İsnat ve İftiralara Karşı Koruma
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Memurların Hakları

 Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Grev Yasağı

 Ticaret ve Kazanç Getirici Diğer Faaliyetlerde 
Bulunma Yasağı

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama 
Yasağı

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı



Sabrınız İçin Teşekkür Ediyorum…

HalilMemisTR


